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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 
 

O ano de 2020 foi dos mais desafiantes que a Inapa enfrentou nos seus 55 anos de história. 

A pandemia causada pela Covid-19 teve um impacto muito significativo no consumo de papel de 

escrita e gráfico, que de acordo com o Eurograph sofreu uma retração de 20% na Europa Ocidental 

face ao ano de 2019. Depois de um segundo trimestre em que a queda foi de 38%, observou-se um 

progressivo aumento da atividade, limitado no entanto pelo surgimento duma 2ª vaga no fim do ano 

que não permitiu uma recuperação tão forte quanto inicialmente previsto. 

Neste ano devemos destacar a fusão das operações da Papyrus Deutschland na Papier Union, sob o 

novo nome de Inapa Deutschland. A consolidação desta atividade após a aquisição efetuada em 

Agosto de 2019 permitiu que a Inapa obtivesse um importante ganho de quota de mercado, 

limitando a 1% a diminuição de faturação, superando novamente em 2020 a fasquia dos mil milhões 

de euros de volume de negócios. 

A Inapa prosseguiu com a implementação do seu plano estratégico para o triénio 2019-2021, tendo 

registado evoluções positivas ao longo dos eixos de desenvolvimento. 

Relativamente à otimização da Distribuição de Papel, concluímos o processo de sinergias 

decorrentes da aquisição da Papyrus França, tendo fechado as instalações em Tremblay e Pantin. Na 

Alemanha, com a fusão da Papyrus Deutschland e da Papier Union, avançámos significativamente na 

implementação do plano de sinergias, com o fecho de diversas localizações e redimensionamento 

das equipas. As poupanças já identificadas ficam acima das inicialmente estimadas e apresentadas 

aos acionistas.  

Iniciámos em 2020 a implementação do novo ERP do Grupo Inapa (SAP 4/HANA) tendo já migrado 

para o novo sistema todas as operações provenientes da Papyrus Deutschland. Apesar do impacto 

da Covid-19 e das limitações significativas a deslocações, com implicação direta na implementação 

do ERP, contamos concluir em 2021 a migração de todas as operações na Alemanha e em mais duas 

geografias para o novo ERP, o que irá permitir alcançar um maior nível de eficiência a nível do 

Grupo.  

O volume de negócios da globalidade dos Negócios Complementares mostrou-se resiliente à 

envolvente económica, tendo apresentado um crescimento de 1% face a 2019 quando considerada a 

atividade de cross-selling. Conjugado com uma aposta em produtos de maior valor acrescentado e 

margem, aliada a uma gestão rigorosa de custos, permitiu uma evolução significativa dos resultados 

operacionais das empresas de Embalagem e Comunicação Visual, que passaram de 2,2 para 3,4 

milhões de euros. 

Prosseguimos a trajetória de redução da dívida líquida do grupo que se situou em 315 milhões de 

euros (incluindo efeitos IFRS16), uma redução de 22 milhões de euros face a dezembro de 2019, 

tendo simultaneamente reduzido o peso da dívida corrente (excluído trade finance), de 25% para 

14% da dívida bruta total. 

O resultado líquido de 15,5 milhões de prejuízo está fortemente impactado pela contabilização de 

11,6 milhões de euros de custos não recorrentes ligados à restruturação das operações, com 

especial incidência da fusão das operações na Alemanha após aquisição da Papyrus Deutschland. 



 

3 /20 RESULTADOS DE 2020 

 

O Ebitda recorrente situou-se em 27,4 milhões de euros, 0,9 milhões abaixo de 2019. De notar que 

durante o segundo semestre este resultado alcançou os 16,6 milhões de euros (3,3% sobre as 

vendas), um aumento de 2,5 milhões (mais 17%) sobre o período homólogo de 2019. 

Os resultados de Ebitda recorrente foram determinados por uma performance de vendas superior à 

evolução do mercado e por uma melhoria significativa da margem bruta sobre vendas, conjugadas 

com uma gestão de custos muito rigorosa.   

Em 2020 obtivemos um ganho expressivo de quota de mercado no sector da distribuição de papel 

onde apresentamos um crescimento de 3% das toneladas de papel comercializadas, face a uma 

queda 20% de consumo de papel na Europa Ocidental de acordo com as estatísticas do Eurograph. 

A margem bruta total gerada aumentou 7,1 milhões de euros, equivalente a 18,3% das vendas 

(+1,0pp face a 2019), tendo alcançado no segundo semestre um nível de 19,0% sobre vendas. Esta 

melhoria da margem foi alcançada em todas as áreas do negócio e é fruto da estratégia de 

concentração em negócios de maior valor acrescentado. 

O efeito das restruturações empreendidas sentiu-se já no segundo semestre do ano, com os custos 

totais operacionais líquidos a situarem-se 8,4 milhões de euros abaixo do período homólogo de 

2019.  

Entendemos que os resultados operacionais recorrentes alcançados num ano particularmente 

adverso e as iniciativas de poupanças e eficiências identificadas e parcialmente já implementadas 

validam claramente as opções estratégicas tomadas, com particular relevância para a operação de 

aquisição mais recente da Papyrus Deutschland.  

Apesar das diversas disrupções a que estivemos sujeitos este ano devido à Covid-19, cabe destacar 

que as diversas operações do Grupo Inapa continuaram a desenvolver ininterruptamente a sua 

atividade mantendo o serviço aos seus clientes, graças ao empenho dos nossos colaboradores, a 

quem deixo um especial agradecimento. 

Aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e acionistas e às instituições financeiras que nos 

acompanham agradecemos o apoio dado ao longo do tempo que nos permite continuar a nossa 

missão. 

 

Diogo Rezende 

CEO do Grupo Inapa 
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2. PRINCIPAIS INDICADORES DE ACTIVIDADE 
 

 

MILHÕES EUROS (exceto quando especificamente mencionado) 

 

 

  

2020 2019 2018 2017 VAR. 20/19

Toneladas  ('000) 913 887 735 813 2,9%

Vendas 1 015,5 1 030,8 860,3 885,7 -1,5%

Margem bruta 185,5 178,4 151,9 161,7 4,0%

Margem bruta (%) 18,3% 17,3% 17,7% 18,3% 1,0 pp

Custos  de exploração l iquidos 156,6 148,6 131,9 136,6 5,4%

Proveitos  de exploração 23,6 24,8 22,9 21,0 -4,9%

Custos  de exploração 180,2 173,4 154,9 157,5 3,9%

Imparidade de cl ientes 1,5 1,5 1,5 2,5 -0,5%

Re-EBITDA 27,4 28,3 18,4 22,6 -3,2%

Re-EBITDA (%) 2,7% 2,7% 2,1% 2,6% 0,0 pp

Custos/ (Receitas ) não recorrentes 11,6 1,6 2,0 3,3 10,0

EBITDA 15,8 26,7 16,5 19,3 -40,8%

EBITDA (%) 1,6% 2,6% 1,9% 2,2% -1,0 pp

EBIT -2,7 10,8 10,6 13,7 -124,9%

EBIT (%) -0,3% 1,0% 1,2% 1,5% -1,3 pp

Função Financeira 15,5 15,7 14,3 13,2 -1,2%

Resultado antes  de impostos -18,2 -4,9 -3,7 0,3 -13,3

Imposto sobre o rendimento 2,8 0,8 0,1 0,0 2,0

Resultado l íquido -15,5 -4,1 -3,6 0,2 -11,3

31/12/20 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Dívida l íquida 1 315,0 337,3 272,2 296,4 -6,6%

Cobertura  encargos  financeiros 1,8 x 1,8 x 1,3 x 1,7 x 0,0 x

Capita is  ci rculantes 73,0 87,6 97,0 119,6 -16,7%

1  Inclui  financiamentos  associados  a  ativos  financeiros

VAR. 20/19
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3. FACTOS RELEVANTES DO ANO 
 

 

24/ABR  Anúncio dos resultados anuais de 2019. 

30/ABR   Publicação do Relatório e Contas de 2019. 

 Convocatória para a Assembleia Geral Ordinária. 

22/MAI  Assembleia Geral Ordinária. 

30/JUN  Fusão da Papyrus Deutschland GmbH & Co KB na Papier Union GmbH sob a nova 

denominação de Inapa Deutschland GmbH 

25/SET   Anúncio dos resultados do primeiro de semestre de 2020. 

09/NOV  Plano para a igualdade de género. 

02/DEZ  Ataque informático a sistemas informáticos corporativos. 

 

 

 

O ano de 2020 foi definitivamente marcado pelo surto pandémico provocado pela COVID-19 que 

continua a ter significativos impactos negativos em termos humanos, sociais e económicos a nível 

global. 

O Grupo continua a acompanhar de perto, e com preocupação, todos os desenvolvimentos 

relacionados, em particular nos diversos mercados em que está presente. 

Dada a incerteza envolvida, o Grupo Inapa não consegue antecipar na totalidade o impacto destes 

acontecimentos nos seus resultados. No entanto, o Grupo implementou várias medidas que 

considera necessárias e adequadas para minimizar potenciais consequências adversas, e continua a 

acompanhar regularmente a sua evolução de forma a rapidamente ajustar-se à realidade. 

O Grupo continuará a desenvolver a sua atividade, servindo os seus clientes, entre os quais se 

contam alguns que estão na primeira linha de combate à pandemia, tais como hospitais, forças de 

segurança, indústria farmacêutica e tantas outras, sempre no melhor interesse dos seus 

stakeholders. 
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4. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

4.1. Enquadramento Macroeconómico 
 

O ano de 2020 foi definitivamente marcado pela pandemia causada pela Covid-19, com o PIB 

mundial a apresentar uma queda de 3,4%. Após uma queda significativa no 1º semestre, assistiu-se 

no 3º trimestre a uma forte recuperação, superando as expectativas, processo que estagnou ou em 

alguns casos se inverteu no 4º trimestre, em resultado do aparecimento de novos surtos de Covid-19 

e da consequente reintrodução de medidas restritivas. 

A China foi a única grande economia a crescer em 2020, recuperando o nível de atividade económica 

anterior à pandemia e consolidando a sua posição como candidato à liderança da economia mundial. 

Os EUA foram fortemente afetados pela pandemia, mas com um impacto no PIB inferior ao 

registado em outras economias desenvolvidas, mostrando uma resiliência superior à maioria das 

economias avançadas e beneficiando também de uma política fiscal expansiva. A Europa foi uma das 

regiões mais afetadas pela pandemia, com uma queda de 6,8% e, apesar de uma resposta da política 

monetária mais rápida do que na crise financeira, fizeram-se sentir as dificuldades de aprovação do 

plano de recuperação europeu. De referir ainda a disparidade registada nos vários países europeus, 

evidenciando as diferentes estruturas económicas e as diferentes medidas de contenção e de apoio 

à economia adotadas. 

As perspetivas para 2021 estão sujeitas a um grau elevado de incerteza, dependendo obviamente da 

implementação bem-sucedida das vacinas e do controlo da pandemia. É expectável uma 

recuperação face a 2020, atendendo não apenas às paragens extremas registadas em 2020 (e que 

não se deverão repetir em 2021), mas também às medidas de estímulo adotadas na generalidade 

das economias e ao compromisso assumido pelos principais bancos centrais, no sentido de manter 

condições financeiras favoráveis à recuperação económica por um longo período de tempo. 

O prolongar da pandemia no 1º trimestre de 2021, com o aparecimento de novas variantes e as 

dificuldades sentidas na implementação do plano de vacinações, veio trazer alguma pressão 

adicional, em particular na Europa, prevendo-se que na Zona Euro apenas em 2022 sejam 

recuperados os níveis anteriores à pandemia, apesar do impulso positivo trazido pelo programa Next 

Generation EU, proposto pela Comissão Europeia. O ritmo de recuperação vai variar de país para 

país – alguns países deverão retomar os níveis pré-pandemia no final de 2021 ou início de 2022; 

outros demorarão mais tempo. 

Apesar de as perspetivas para 2021 serem dominadas pela pandemia e pelas iniciativas de apoio à 

recuperação, e de no final de 2020 se terem dissipado algumas fontes de incerteza - com o 

desbloqueio do plano de recuperação europeu (Next Generation EU) e com a assinatura do acordo 

comercial entre a União Europeia e o Reino Unido - há que ter em conta que subsiste incerteza 

geopolítica no panorama global, em particular no que diz respeito à evolução das tensões entre 

China e EUA, num contexto de mudança de liderança nos EUA. 

De seguida, apresentam-se alguns comentários relativos à evolução económica em 2020 e 
perspetivas para 2021 nos países nos quais o Grupo Inapa tem operações. 
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Em 2020, em resultado da pandemia da Covid-19 e apesar das medidas tomadas para a conter, a 
economia alemã registou uma contração de 5,3%, após 10 anos de expansão. Depois da maior 
queda de que há registo no 2º trimestre, o PIB recuperou de forma significativa no 3º trimestre. No 
4º trimestre, apesar das novas restrições, foi possível evitar nova contração. Para 2021, espera-se 
um 1º trimestre ainda fraco, refletindo a contração do consumo, em particular ao nível dos serviços, 
bem como uma reduzida procura ao nível das exportações, mas com uma progressiva recuperação 
nos trimestres seguintes. Globalmente, espera-se então um crescimento do PIB de 3,0% em 2021, 
com a economia a retomar os níveis pré-pandemia entre 2021 e 2022. 

A economia francesa registou em 2020 uma queda de 8,2%. No 1º semestre, registou-se uma queda 
muito significativa, refletindo a evolução negativa do consumo privado, do investimento e das 
exportações. Após uma recuperação acima do esperado no 3º trimestre, no 4º trimestre registou-se 
nova queda do PIB, refletindo as novas restrições impostas. Estas devem-se manter elevadas no 1º 
trimestre de 2021, com impacto em especial no consumo de serviços, resultando numa queda do 
PIB. No 2º trimestre deverá já registar-se um crescimento do PIB, com o aligeirar das restrições e 
com os primeiros efeitos do plano de recuperação nacional. Para o 3º trimestre, refletindo o 
levantamento das restrições e o impacto do referido plano, espera-se uma forte recuperação, 
suportada essencialmente no consumo privado, mas também nas exportações. Globalmente, o PIB 
deve crescer 5,9% em 2021, com a atividade a retomar os níveis pré-pandemia no 1º semestre de 
2022. 

Após uma queda sem precedentes no 1º semestre, a economia espanhola registou um forte 
crescimento no 3º trimestre, suportado principalmente pelo consumo privado e pelo investimento. 
A reintrodução de restrições menos severas do que em outros países europeus resultou num 
comportamento ligeiramente positivo do PIB no 4º trimestre. Globalmente, o PIB caiu 11% em 2020. 
Estima-se que o PIB caia ligeiramente no 1º trimestre de 2021, em resultado das medidas mais 
restritivas impostas no início deste ano, e recupere ligeiramente no 2º trimestre. Ao longo do 2º 
semestre, a atividade deve recuperar fortemente, beneficiando da retoma do consumo privado, do 
investimento e de alguma recuperação do turismo internacional. Espera-se que o PIB cresça 5,7% 
em 2021, com a recuperação significativa do turismo a compensar a desaceleração na procura 
interna. 

A economia portuguesa registou uma forte contração em 2020 (-7,6%), em resultado 
principalmente do impacto significativo da pandemia no sector do turismo, com um grande peso na 
economia. A evolução trimestral da economia refletiu a evolução da pandemia e a introdução de 
restrições: após uma queda significativa no 1º semestre, o PIB recuperou fortemente no 3º 
trimestre, ainda que não totalmente. No 4º trimestre o crescimento foi já apenas ligeiramente 
positivo. Espera-se que o PIB caia novamente no 1º trimestre de 2021, atendendo à introdução de 
medidas mais restritivas em meados de janeiro, devendo começar a recuperar no 2º trimestre, com 
uma forte retoma nos meses de Verão, suportada no turismo, e uma recuperação mais gradual daí 
para a frente. Assim, estima-se que o PIB cresça 4,1% em 2021. 

A economia belga registou em 2020 uma contração do PIB de 6,2%, refletindo a redução da procura 
doméstica resultante das medidas restritivas impostas e da queda na confiança. A recuperação no 3º 
trimestre foi superior ao esperado, mas foi interrompida pela reintrodução de restrições associadas 
a uma 2ª vaga de Covid-19 no 4º trimestre. Espera-se uma melhoria progressiva ao longo de 2021, 
refletindo a retoma do consumo privado, com o investimento a apresentar uma recuperação mais 
gradual. Assim, o PIB deve crescer 3,9% em 2021, atingindo o nível anterior à crise na segunda 
metade de 2022. 

A economia turca cresceu 1,8% em 2020, emergindo como um dos poucos países que evitaram a 
contração devido à pandemia provocada pela Covid-19. Após uma contração de 9,9% no 2º 
trimestre, devido aos confinamentos impostos, o PIB cresceu 6,7% no 3º trimestre, acima do 



 

8 /20 RESULTADOS DE 2020 

 

esperado, e manteve uma trajetória positiva no 4º trimestre, refletindo as medidas de apoio 
governamentais. Por outro lado, a pandemia acentuou os desafios ao nível da política monetária, 
com pressão sobre a inflação e em particular sobre a lira, que sofreu uma desvalorização acentuada 
ao longo do ano. Em Novembro o aumento de 450 bp da taxa de juro por parte do Banco Central 
permitiu conter a desvalorização da lira. Para 2021 espera-se um crescimento de 5,9%, assumindo a 
manutenção das medidas de apoio governamentais. Mantém-se a vulnerabilidade da economia 
turca, atendendo ao elevado endividamento das empresas, às tensões inflacionárias e à exposição a 
riscos geopolíticos e comerciais. 

 

 

 

4.2. Enquadramento do Sector 
 

Durante o ano de 2020 a procura de papel na Europa registou quedas significativas 
comparativamente com igual período de 2019, em consequência dos sucessivos lockdowns devido 
ao surto pandémico Covid-19. Com base nas estatísticas fornecidas pela Eurograph (European 
Association of Graphic Paper Producers) a Europa Ocidental registou um decréscimo de 19,6% no 
consumo de papel para artes gráficas, escrita e impressão. Os papéis revestidos (coated woodfree) 
tiveram um decréscimo de 26,0%, enquanto os papéis não revestidos (uncoated woodfree) 
registaram um decréscimo de 15,0% relativamente a 2019. 

Nos principais mercados em que a Inapa está presente (Alemanha, França, Espanha, Portugal e 
Bélgica), o volume total de vendas de papel caiu 17,7%, de acordo com as estatísticas da Eurograph, 
com todos os países a apresentarem descidas face a 2019. A Alemanha registou um decréscimo de 
15,1%, França 18,0%, Espanha 26,7% e Portugal 16,4%. Os dados apresentados referem-se ao 
consumo de papéis revestidos e não revestidos – o que representa cerca de 90% dos papéis 
comercializados – não incluindo as restantes subfamílias que incluem especialidades, cartolinas e 
autoadesivos, entre outras. Em relação ao Belux (Bélgica e Luxemburgo), onde a Inapa está 
representada principalmente no segmento de papéis para escritório, o mercado diminuiu 16,0%. No 
total (volumes agregados de papel revestido e não revestido) registou-se uma queda de 18,0% na 
Europa. 

Relativamente à produção de papel e cartão, e de acordo com as estatísticas da CEPI (Confederation 
of European Papier Industries), registou-se uma redução de 5% em relação a 2019 para 85,1 milhões 
de toneladas. A divergência estrutural entre a evolução da produção de papéis para artes gráficas, 
escrita e impressão e o papel e cartão para embalagem foi acentuada em 2020 com a crise sanitária. 
Houve uma queda de 18,4% na produção de papéis revestidos woodfree, 20,5% no papel de jornal e 
11,4% nos papéis não revestidos woodfree (principalmente papéis de escritório). Os papéis 
revestidos de pasta mecânica caíram 24,2% e os papéis não revestidos 14,9%. Quanto à produção de 
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papel e cartão para embalagem esta aumentou 2,1% comparativamente com 2019. Apesar da 
desaceleração da economia na Europa e das restrições sanitárias, a maioria das fábricas manteve-se 
em produção, tendo as quedas na procura sido maioritariamente compensadas pelos tempos de 
paragem das máquinas. A influência das importações de mercados fora da área da CEPI manteve-se 
limitada a papéis de escritório não revestidos, que tiveram um decréscimo de 1,8%. 

O peso dos papéis para artes gráficas, escrita e impressão na produção total diminuiu de 32,8% em 
2019 para 27,9% em 2020, enquanto o peso do papel e cartão para embalagem aumentou de 54,1% 
em 2019 para 58,2% em 2020. Neste período, o peso do sector de tissue subiu de 8,5% para 9,3% e o 
peso de outros papéis especiais e de uso industrial manteve-se nos 4,6%. 

Embora o consumo de papel nos setores gráfico e de escritório tenha mostrado recentemente uma 
tendência negativa, é preciso ter em conta que representa apenas cerca de 25% do consumo 
mundial de celulose, enquanto os outros setores, como embalagem e tissues, continuaram a 
apresentar níveis saudáveis de crescimento, reforçados em 2020 pela crise sanitária devido ao surto 
pandémico Covid-19. Considerando que atualmente não estão previstos aumentos na capacidade de 
produção de celulose antes de 2022, estima-se que o custo da celulose em geral irá aumentar ao 
longo do ano de 2021, com maior relevo na pasta de fibra longa, essencialmente utilizada na 
produção de papel e cartão para embalagem e no tissue. Estes aumentos no custo da celulose 
acontecem num momento de sobre capacidade dos produtores de papel, na maioria dos segmentos, 
a par da queda da procura. O preço dos papéis revestidos caiu 5,5%, enquanto o preço dos papéis de 
escritório na sua generalidade caiu em média 4,3% (índices Fastmarkets RISI1 para a Europa). Devido, 
por um lado, ao acentuado aumento do custo das matérias-primas para os produtores e, por outro, 
aos baixos níveis a que estão os preços do papel, deverá assistir-se em 2021 a uma pressão para 
aumentar os preços. O equilíbrio entre a dimensão da carteira de encomendas junto dos produtores 
e a oferta, bem como o diferencial face ao preço da celulose, serão certamente impulsionadores das 
iniciativas de aumentos de preço do papel, que terão maior expressão nos produtores não 
integrados. 

 

4.3. Performance Consolidada 
 

A evolução da atividade em 2020 reflete, por um lado, o contexto setorial atrás descrito, com um 

impacto significativo do surto pandémico Covid-19 e das medidas de confinamento na atividade da 

generalidade das subsidiárias do Grupo Inapa, e por outro, o impacto positivo da aquisição da 

Papyrus Deutschland, cuja integração teve efeitos a partir de 1 de Agosto de 2019. 

Refletindo estes dois efeitos, as vendas consolidadas do Grupo Inapa em 2020 foram de 1.015,5 

milhões de euros, apresentando um decréscimo de 1,5% face a 2019. De referir que em 2020 

obtivemos um ganho expressivo de quota de mercado no sector da distribuição de papel, com as 

vendas a totalizaram 913 mil toneladas, um crescimento de 2,9% face a 2019. 

As vendas relacionadas com os negócios complementares de embalagem, comunicação visual e 

consumíveis de escritório registaram em 2020 um decréscimo de 3,1% comparativamente com 

2019. As diferentes áreas apresentaram comportamentos distintos, com o negócio da embalagem a 

registar um crescimento de 1,6% quando comparado com o ano anterior, e a área da comunicação 

                                                           
1 Fastmarkets RISI é uma empresa independente que publica estatísticas de preços para celulose, papel, papel 
reciclado e biomassa de madeira. 
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visual, mais penalizada pelo surto Covid-19 devido ao adiamento generalizado de eventos e feiras, a 

registar uma queda de 12,4%. 

A margem bruta em percentagem das vendas aumentou 1,0 pp em 2020 para 18,3% (17,3% no 

período homólogo de 2019). Esta melhoria de margem foi alcançada em todas as áreas do negócio e 

reflete a prossecução da adoção na Papyrus Deutschland da estratégia que a Inapa tem vindo a 

seguir nas restantes operações – gestão criteriosa do pricing e melhoria do mix de vendas, através 

da aposta em produtos de maior valor acrescentado. 

Os custos de exploração líquidos, excluindo imparidades de saldos de clientes, registaram em 2020 

um incremento de 8,0 milhões de euros (+5,4%), representando 15,4% das vendas, +1,0 pp que em 

2019. Esta evolução foi condicionada essencialmente pela integração da Papyrus Deutschland, 

parcialmente compensada pela redução dos custos variáveis em consequência da redução de 

volumes, e pelo contributo positivo dos apoios governamentais (nomeadamente layoffs), o que 

permitiu alguma redução dos custos fixos. Em França concluímos o processo de reorganização ao 

nível da rede de logística e distribuição na sequência da aquisição da Papyrus France, com o fecho 

das instalações de Tremblay e Pantin na zona de Paris, sendo que os ganhos só se farão sentir na sua 

totalidade em 2021. Na Alemanha a fusão da Papyrus Deutschland na Papier Union, sob a nova 

denominação de Inapa Deutschland, GmbH, foi realizada a 30 de Junho, tendo-se avançado 

significativamente na implementação do plano de sinergias, com o fecho de diversas localizações e 

redimensionamento das equipas, com as poupanças já identificadas a ficarem acima das 

inicialmente estimadas. Os ganhos com a captura de sinergias ao nível da rede de logística e 

distribuição e da otimização de recursos sentiu-se já no segundo semestre do ano com os custos de 

exploração líquidos a situarem-se 8,4 milhões de euros abaixo do período homólogo de 2019. No 

total do ano de 2020 estes ganhos foram no entanto relativamente baixos face ao seu potencial a 

médio prazo. 

As imparidades dos saldos de clientes ascenderam em 2020 a 1,5 milhões de euros, tendo-se 

mantido em linha com o ano de 2019. No contexto atual de crise provocada pelo surto pandémico 

Covid-19, a Inapa reforçou a monitorização dos riscos, seguindo estritos procedimentos internos de 

controlo de crédito da sua carteira de clientes, trabalhando sempre em articulação próxima com a 

seguradora de crédito do Grupo. 

O EBITDA recorrente ascendeu em 2020 a 27,4 milhões de euros (28,3 milhões de euros em 2019), 

com uma margem sobre vendas de 2,7%, em linha com a de 2019. De referir que no segundo 

semestre se assistiu a uma forte recuperação com o EBITDA recorrente a atingir os 16,6 milhões de 

euros (3,3% sobre as vendas), um aumento de 2,5 milhões de euros face ao período homólogo de 

2019. 

Os custos não recorrentes totalizaram 11,6 milhões de euros e dizem respeito essencialmente aos 

custos incorridos e previstos com os processos de reestruturação resultantes de iniciativas de 

consolidação ainda a decorrer nas áreas logística e comercial, em particular na Alemanha onde 

iniciámos a implementação do novo modelo de organização. Em França finalizámos no último 

trimestre de 2020 o processo de otimização da estrutura após a integração da ex-Papyrus França. 

Em 2020, o EBITDA totalizou 15,8 milhões de euros, equivalente a 1,6% das vendas. Os resultados 

operacionais (EBIT) foram de 2,7 milhões de euros negativos. 
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Os encargos financeiros de 2020 diminuíram 0,2 milhões de euros para 15,5 milhões de euros (15,7 

milhões de euros em 2019). Progressão explicada essencialmente pela redução dos custos da dívida 

associada ao financiamento da atividade. 

Os resultados consolidados antes de impostos foram negativos em 18,2 milhões de euros, que 

comparam com 4,9 milhões de euros negativos em 2019. O Imposto sobre o Rendimento foi de 2,8 

milhões de euros positivos, dos quais cerca de 3,7 milhões de euros relativos a impostos diferidos e 

0,9 milhões de euros relativos a impostos correntes, levando a um resultado líquido negativo em 

2020 de 15,5 milhões de euros. 

O capital circulante registou uma redução de 14,6 milhões de euros (-16,7%) face a dezembro de 

2019, para 73,0 milhões de euros. Esta redução deveu-se a uma gestão rigorosa do investimento em 

fundo de maneio (menores saldos de clientes e inventários, com maior impacto do que a redução de 

fornecedores), a par da otimização da rede logística com o encerramento de armazéns e à redução 

da atividade. 

A dívida líquida consolidada a 31 de dezembro de 2020 situou-se em 315 milhões de euros, menos 

22 milhões de euros do que em 2019. Esta evolução resulta da gestão rigorosa do fundo de maneio 

acima referida e da aplicação do cash flow gerado pelas operações, assegurando simultaneamente 

os investimentos em curso na área dos sistemas de informação, em particular na substituição do ERP 

do Grupo. A dívida corrente excluída do Trade finance, associado a contratos de factoring, é de cerca 

de 46,6 milhões de euros, ou seja, 14% da dívida bruta total (25% em 2019). 

Para fazer face à incerteza do impacto da pandemia Covid-19 na atividade, o Grupo angariou em 

diferentes geografias linhas de crédito com a garantia do Estado. Adicionalmente as maturidades 

foram revistas com aplicação da moratória ao abrigo das medidas definidas pelo estado português, 

com a extensão dos prazos dos contratos de financiamento abrangidos em 18 meses.  

 

4.4. Desempenho por Área de Negócio 
 

A indústria global de papel continua a enfrentar grandes desafios, com quedas no consumo de papel 

gráfico para escrita e impressão devido à alteração dos hábitos da era do digital, em particular nos 

mercados maduros da América do Norte e da Europa Ocidental. 

Em 2020, as restrições impostas para conter a dissiminação do vírus Covid-19, nomeadamente com 

impacto nas alterações dos comportamentos tais como o teletrabalho e a telescola, vieram agravar 

esta tendência. Com o levantamento das regras mais estritas de confinamento a procura aumentou 

de imediato, embora para níveis que ainda ficaram aquém dos valores anteriores à pandemia. Com 

as novas vagas e respetivas medidas de restrições de atividades, a procura voltou a ressentir-se. 

Neste contexto bastante desafiante, os impactos sobre a atividade desenvolvida pelo Grupo Inapa 

no ano de 2020 foram significativos. Conseguimos no entanto assegurar a continuidade, sem 

interrupções, dos serviços prestados aos nossos clientes. Face aos desafios que se apresentaram, o 

Grupo rapidamente implementou um conjunto de medidas para minimizar os riscos de saúde para 

os seus colaboradores e os impactos de curto prazo ao nível da rentabilidade e da estabilidade da 

sua estrutura patrimonial, tendo as nossas empresas recorrido aos diversos instrumentos de apoio 

disponibilizados pelos governos nos seus respetivos países. 
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Não obstante a pressão sobre o custo das matérias-primas na produção, nomeadamente em 

resultado do aumento da procura global de produtos à base de pasta de papel sem que tenha 

havido um aumento do lado da oferta, a queda acentuada na procura de papel em 2020, impactada 

pela crise sanitária, levou a uma diminuição dos preços médios praticados pelos fornecedores. 

Apesar da tendência negativa de evolução dos preços mantivemos a nossa estratégia de melhoria da 

margem, quer em percentagem das vendas, quer em margem por tonelada comercializada. 

O papel terá sempre a sua relevância para a economia global e continuará a ser insubstituível em 

diversos propósitos. Existem inúmeros estudos que comprovam o maior impacto e recordação das 

mensagens transmitidas no suporte papel face aos suportes eletrónicos, provando que a palavra 

escrita no papel tem uma presença tangível e tátil que não poderá nunca ser substituída pela 

informação que se divulga nos écrans. De referir ainda que o papel é uma das matérias mais 

renováveis e recicláveis existentes, uma questão muito relevante no contexto de crescente 

preocupação com a sustentabilidade ambiental. 

A distribuição de papel continua a ser o core business do Grupo Inapa, e também o mais desafiante, 

atendendo às dinâmicas de mercado atrás descritas. Prosseguimos com a estratégia de melhoria do 

mix de vendas, suportada na adaptação do portfolio de produtos às necessidades dos clientes, 

enquanto simultaneamente mantemos um enfoque sistemático na eficiência e produtividade, 

através do ajustamento continuado dos modelos de negócio e da organização.  

A fusão da Papyrus Deutschland na Papier Union, sob a nova denominação de Inapa Deutschland, 

GmbH, foi realizada a 30 de Junho, tendo-se avançado significativamente na implementação do 

plano de sinergias, com o fecho de diversas localizações e redimensionamento das equipas, com as 

poupanças já identificadas a ficarem acima das inicialmente estimadas. Tendo decorrido apenas 6 

meses após a fusão, os ganhos de eficiência ao nível da rede de logística e distribuição e da 

otimização de recursos foram ainda relativamente pequenos face ao seu potencial a médio prazo. 

As vendas da distribuição de papel em 2020 quando comparadas com 2019 cairam apenas 1,3% com 

a integração da Papyrus Deutschland e representam cerca de 90% do volume de negócios total do 

Grupo. 

Os negócios complementares de embalagem e comunicação visual tiveram uma progressão distinta 

em 2020 comparativamente com 2019. A área da embalagem mostrou-se bastante resiliente no 

contexto da crise sanitária, apresentando um crescimento suportado no e-commerce e indústria 

agroalimentar e impulsionado pelas novas necessidades de produtos de proteção e distânciamento 

social. Quanto à comunicação visual, o seu desempenho em 2020 foi bastante penalizado pelo surto 

Covid-19 devido ao cancelamento das grandes feiras que conjugado com a crise económica levou ao 

adiamento de decisões de investimento. A Papyrus Deutschland apresentava um menor peso destes 

negócios complementares no total da sua atividade, o que se mostrou como uma oportunidade de 

crescimento, com base em cross-selling. 
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Em 2020 o negócio das empresas de papel do Grupo 

Inapa representou 909,9 milhões de euros de 

vendas, uma queda de 1,3% face ao ano de 2019. 

No início de 2020, o mercado apresentou uma 

queda em linha com a tendência de longo prazo. A 

partir de meados de Março, com os sucessivos 

lockdowns devido ao surto pandémico Covid-19, 

verificou-se um agravamento significativo da queda 

de consumo. No acumulado do ano, assistimos a um 

decréscimo do consumo de papel de 19,6% na 

Europa Ocidental. Nos países Europeus onde a Inapa 

atua, o consumo diminuiu cerca de 17,7% face a 2019. Neste contexto, o volume de negócios da 

Inapa teve uma queda de apenas 1,3%, suportado na consolidação de um ano completo de vendas 

da Papyrus Deutschland (em 2019 a consolidação incidiu somente no período de Agosto a 

Dezembro). 

De uma forma transversal a todas as geografias onde operamos, o surto pandémico Covid-19 teve 

impactos negativos relevantes na atividade de 2020 devido essencialmente (i) à alteração dos 

comportamentos (teletrabalho, telescola, etc), (ii) à queda generalizada do investimento em 

publicidade e cancelamento de eventos, (iii) ao encerramento da restauração e hotelaria e (iv) à 

redução do número de viagens internacionais (com maior incidência nas vendas de produtos de 

maior valor acrescentado). Em contrapartida, assistimos a um aumento da procura de soluções de 

embalagem, por via da maior relevância do e-commerce, que explorámos também através do cross-

selling, e de produtos de higiene e segurança, na parte de equipamentos de proteção e 

distanciamento social, sign & display e adhesive & floor marking. 

Durante os primeiros meses de maior queda da atividade em consequência do surto pandémico, o 

Grupo recorreu a formas de layoff e a diferentes apoios governamentais por forma a mitigar o 

impacto financeiro e manteve de imediato um enfoque especial na adequação dos serviços de 

logística e gestão dos inventários, a par da análise cuidadosa da sua exposição ao risco de crédito de 

clientes. 

Na Alemanha, a Inapa é atualmente o maior player no mercado da distribuição de papel sendo líder 

no segmento do office e co-líder no segmento do print, trabalhando com mais de 10.000 referências 

em todo o território. Em 2020 estivemos focados na implementação do plano de integração, com 

vista à obtenção de maiores níveis de eficiência ao nível da rede de logística e distribuição e da 

otimização de recursos, sendo que os impactos em 2020 foram ainda relativamente reduzidos face 

ao seu potencial a médio prazo. É de salientar a continuação do bom desempenho das vendas de 

produtos de maior valor acrescentado a par da dinamização da marca própria “tecno”, suportado 

em centros de competência e equipas de especialistas que temos vindo a desenvolver nos últimos 

anos, o que permitiu aumentar a margem bruta sobre vendas. Por fim, cumpre-nos apenas referir 

que o novo ERP do Grupo (SAP 4/HANA) foi implementado com sucesso em todas as operações com 

origem Papyrus, apesar das limitações significativas devido às restrições de deslocações, sendo que 

mantemos a expetativa de concluir o projeto em todas as empresas na Alemanha antes do final do 

primeiro semestre de 2021. 

755,2

921,9 909,9

2018 2019 2020

VENDAS [Milhões de euros]
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Em França, foi concluída com sucesso a reorganização após-fusão. A manutenção da disciplina de 

preço e o estrito controlo das condições de venda permitiram que, apesar da quebra nos volumes, a 

margem bruta sobre vendas se situasse mais uma vez acima do valor estimado para 2020 e com uma 

progressão muito positiva, comparativamente com o período homólogo do ano anterior. Esta 

dinâmica comercial, associada a uma redução de custos com as sinergias obtidas na fusão resultou 

num crescimento acentuado dos níveis de rentabilidade e a manutenção de um nível de margem Re-

EBITDA em linha com as boas práticas internacionais. 

A Inapa manteve uma política rigorosa de pricing e o enfoque na melhoria do mix de vendas, o que, 

a par da adoção deste mesmo vetor estratégico na Papyrus Deutschland, e não obstante a 

diminuição do preço médio de venda1, permitiu incrementar a margem sobre vendas de 2020. 

Continuamos focados na melhoria constante dos níveis de eficiência. Em 2020, não obstante termos 

obtido uma poupança significativa nos custos operacionais, o rácio em função das vendas do 

conjunto dos custos administrativos e de pessoal aumentou comparativamente com 2019 devido à 

queda significativa do mercado. Em França, os efeitos das poupanças decorrentes do plano de 

reestruturação e integração que iniciamos em 2017 foram já muito expressivos, tendo concluído a 

reorganização da rede de logística e distribuição no último trimestre do ano com o fecho das 

instalações de Tremblay e Pantin na zona de Paris. 

Os resultados operacionais (EBIT) do negócio do papel foram de 3,0 milhões de euros negativos, 

depois de cerca de 10,8 milhões de euros de custos não recorrentes. Em síntese, a penalização pelas 

reduções de consumo devido às medidas de contenção do surto pandémico Covid-19 adotadas em 

todas as geografias foi apenas parcialmente compensada pelo aumento da margem e redução dos 

custos operacionais, a par dos contributos dos apoios governamentais, nomeadamente layoffs.  

 

 

 

Em 2020 o negócio das empresas de embalagem do 

Grupo Inapa representou 73,8 milhões de euros de 

vendas, 1,1 milhões de euros acima do volume de 

2019. 

Estima-se que em 2020 a produção global de 

soluções de embalagem tenha crescido cerca de 

2,1% comparativamente com 2019. Segundo as 

estatísticas da CEPI (Confederation of European 

Paper Industries) manteve-se a divergência 

estrutural entre a evolução da produção para o 

sector gráfico e a produção de papel para embalagem, com a quota de mercado da embalagem a 

crescer +4,1pp para 58,2% da produção total de papel e cartão comparativamente com 2019 

(54,1%). Das diferentes categorias, a produção de embalagens para transporte e caixas de cartão 

ondulado foi a que evidenciou um crescimento mais notório, de cerca de 3,3%. O setor da 

embalagem, enquadrado numa preocupação generalizada de proteção ambiental tem vindo a 

investir na investigação e desenvolvimento de novas soluções que possam substituir o plástico como 

                                                           
1 Preço médio de venda: Vendas de Papel/toneladas 

71,6 72,7 73,8

2018 2019 2020

VENDAS [Milhões de euros]



 

15 /20 RESULTADOS DE 2020 

 

o termal Packaging, o Packaging for food ou o lightweight Packaging que podem ser utilizadas numa 

diversidade de usos desde o agroalimentar, a cosmética, entre outros. 

Em consequência do surto pandémico Covid-19, assistimos na área da embalagem a uma forte 

procura de produtos para os sectores da saúde (equipamentos de higiene, proteção e segurança), 

agroalimentar e food processing e embalagens para o e-commerce ou caixas para transporte (de 

alimentos, medicamentos, etc), que veio mais do que compensar a queda das vendas para a 

indústria da cosmética, automóvel e eletrónica, resultando num crescimento de 1,6% 

comparativamente com 2019. 

Na Alemanha, continuámos a dinamizar as vendas suportado num grande enfoque das equipas na 

diversificação da carteira de clientes, bem como em ações de marketing especificamente 

direcionadas às diferentes áreas de negócio. Prosseguimos igualmente com a estratégia de 

promoção dos produtos standard da Inapa Packaging como as soluções Stop Gliss e mantivemos a 

aposta nas soluções tailor-made.  

Em França, a Inapa posiciona-se atualmente como um player incontornável no mercado. Em 2020 

mantivemos um crescimento muito positivo, suportado nas novas oportunidades que surgiram com 

a crise sanitária nas áreas do e-commerce e na procura de equipamentos de proteção e embalagens 

para gel hidroalcoólico, a par de um crescimento da oferta para o agroalimentar. Continuámos 

focados na procura de novos clientes através de ações de prospeção de mercado e campanhas de 

marketing, complementado com o lançamento de um novo catálogo de produtos e de um site 

dedicado ao wine packaging. 

Em Portugal, continuámos a crescer suportados num portfolio alargado de soluções para a proteção 

de interiores, paletização e proteção exterior, a par do tailor-made e technical Packaging. 

Mantivemos um constante enfoque na margem e na otimização da estrutura, nomeadamente das 

áreas da produção e distribuição.  

Os resultados operacionais na área da embalagem foram de 3,1 milhões de euros, representando 

4,2% das vendas (2,1 milhões de euros e 2,9% em 2019). A melhoria substancial da margem EBIT em 

2020 é o reflexo dos impactos positivos de proteção da margem bruta, em conjugação com a 

consolidação do reforço e otimização dos recursos afetos à atividade. 

 

 

 

Em 2020 o negócio das empresas de comunicação 

visual do Grupo Inapa representou 31,7 milhões de 

euros de vendas, uma queda de 12,4% face ao ano 

de 2019. 

No ano de 2020, a área da comunicação visual foi 

fortemente impactada pelo cancelamento das 

grandes feiras da especialidade, bem como pela 

incerteza quanto à evolução da atividade 

económica, com impacto nas grandes decisões de 

investimento. 

33,4
36,2

31,7

2018 2019 2020

VENDAS  [Milhões de euros]
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Neste contexto, observámos uma queda generalizada nas vendas de todos os segmentos com 

exceção do Hardware para LFP (Large Format Printing) que cresceu em 2020 comparativamente com 

2019 em resultado do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na composição do nosso portfolio 

de fornecedores e no alargamento da base de clientes. 

Na Alemanha continuámos a crescer organicamente. A nossa imagem de marca tem vindo a ganhar 

notoriedade e é vista cada vez mais pelos fornecedores como o canal de excelência para a entrada 

de novos produtos no mercado.  

Em Portugal fizemos um trabalho de revisão da tabela de preços das principais famílias na procura 

de uma maior rentabilidade das vendas, tendo obtido resultados bastante positivos em termos de 

melhoria da margem ainda em 2020. 

O esforço de proteção da margem comercial, a par da redução dos custos operacionais em resultado 

das iniciativas de otimização e do investimento que fizemos no quadro de pessoal e na abertura de 

novas filiais na Alemanha, vieram contrariar a queda acentuada das vendas, levando a que os 

resultados operacionais tenham aumentado para 0,3 milhões de euros em 2020, representando 

1,0% das vendas. 

Mantemo-nos bem posicionados em termos de cobertura geográfica e o investimento efetuado nos 

últimos anos, a nível da estrutura interna de vendas e apoio técnico, permitir-nos-á continuar a 

desenvolver a área de negócio de comunicação visual de uma forma sustentável através do 

crescimento orgânico, sendo que continuaremos a manter-nos atentos a oportunidades que possam 

impulsionar o crescimento através de aquisições. 

 

4.5. Perspetivas para 2021 
 

O impacto do surto pandémico provocado pela Covid-19 tem sido mais prolongado do que o 

antecipado em março de 2020. A recuperação da economia mundial deverá ser mais lenta do que o 

que se anteviu devido ao aparecimento de segundas e terceiras vagas que levaram a maioria dos 

países a impor múltiplos períodos de lockdown.  

Com o início da vacinação no fim do ano e início de 2021 e sobretudo com a maior disponibilidade 

de vacinas na União Europeia a partir do segundo trimestre, tudo indica que se assistirá a uma 

recuperação progressiva da economia, em particular no 2º semestre, antecipando-se um regresso à 

normalidade em 2022. Estima-se que o fim das restrições (reabertura de todo o comércio, maior 

mobilidade, regresso do turismo e eventos…), associado à vontade dos consumidores de “virar a 

página”, se deverá traduzir numa recuperação de consumo nos segmentos de negócio mais afetados 

(papel gráfico, papel de escritório e viscom). 

Não temos ainda total visibilidade sobre o impacto da pandemia no futuro dos sectores em que 

atuamos, sendo de antecipar a manutenção da tendência de digitalização, que já se tem vindo a 

sentir. No curto prazo, assistimos por um lado a uma queda generalizada da procura de papéis 

revestidos e não revestidos para a indústria gráfica, escolas ou escritórios, fruto das medidas de 

confinamento implementadas, por outro lado, foram criadas oportunidades sem precedentes na 

área da embalagem com a crescente procura de produtos para a indústria alimentar ou da saúde, 

embalagens para o e-commerce, etc. 
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Os produtores de papel reagiram ao arrefecimento abrupto da procura em 2020 com uma redução 

de preços, interrompendo a tendência de aumento a que se vinha a assistir. Com a manutenção da 

pressão dos custos da matéria-prima, e não sendo esperados novos aumentos na capacidade de 

produção de celulose antes de 2022, assistimos já em 2021 a um movimento generalizado de 

aumento dos preços dos produtos à base de pasta de papel. 

Apesar do contexto desfavorável, a Inapa manteve em 2020 o seu foco na melhoria da margem, 

através quer da otimização do product-mix (dinamizando as vendas de produtos de maior valor 

acrescentado e através dos canais eletrónicos), quer de uma política de pricing muito disciplinada, 

foco que se deverá manter um pilar fundamental da estratégia da Inapa no futuro. 

A criação duma estrutura organizacional com custos operacionais reduzidos, alavancando na escala 

e apostando na flexibilidade, manter-se-á igualmente uma linha de atuação fulcral. Em 2021 iremos 

prosseguir com o plano de integração das nossas operações na Alemanha, na sequência da aquisição 

da Papyrus Deutschland. A fusão das duas empresas, ocorrida em meados de 2020, e principalmente 

a conclusão da implementação do SAP na Alemanha no primeiro semestre de 2021, permitirão 

capturar a maioria das sinergias estimadas com a integração das operações, que se situam à data 

inclusivamente acima das previstas inicialmente. Em 2021 iremos também beneficiar com as 

poupanças da reorganização da operação logística na área de Paris, que concluímos em 2020, bem 

como do impacto da reestruturação implementada no primeiro trimestre de 2021 em Espanha. 

Tal como já referido, prosseguimos com a implementação do novo ERP do Grupo (SAP 4/HANA), 

apesar do impacto das restrições de deslocações associadas à Covid-19, impostas quer em 2020, 

quer em 2021. Após a conclusão da implementação na Inapa Deutschland, encontramo-nos já a 

avançar com o roll-out para as outras geografias. 

Para além dos benefícios óbvios de redução de custos e aumento de produtividade, a harmonização 

de processos e sistemas em todas as operações do Grupo irá potenciar a estratégia do Grupo de 

criação de centros partilhados para algumas funções, já iniciada no final de 2020. De referir ainda o 

impacto transformacional no nosso ecossistema de aplicações IT, reduzindo bastante a sua 

complexidade e esforço de manutenção. 

A Inapa continuará também a apostar nos negócios de embalagem e comunicação visual, 

promovendo o crescimento orgânico através de uma maior penetração nos mercados onde opera e 

do reforço do cross-selling. Dado que estes negócios se caracterizam por uma elevada 

fragmentação, iremos também prosseguir ativamente oportunidades de investimento que 

apresentem perspetivas de crescimento, rentabilidade e criação de valor em linha com os padrões 

do Grupo. 

Apesar das perspetivas de recuperação da atividade, iremos manter uma postura disciplinada no 

que diz respeito à gestão do fundo de maneio, particularmente importante num contexto ainda de 

incerteza. Esta postura, conjuntamente com a gestão dos fundos de apoio à tesouraria obtidos no 

âmbito da Covid-19 e as moratórias concedidas por parte das principais instituições financeiras, 

permitem-nos antecipar, num contexto de recuperação progressiva da atividade, a manutenção do 

equilíbrio de tesouraria. 
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5. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2020 E 2019 

(Montantes expressos em milhares de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 DEZEMBRO 2020 31 DEZEMBRO 2019

Toneladas* 912 589 887 296

Vendas e Prestação de serviços 1 030 415 1 045 925

Outros rendimentos 10 844 14 084

Total de Rendimentos 1 041 259 1 060 008

Custo das vendas -832 172 -856 788

Custos com pessoal -105 114 -89 647

Outros custos -88 148 -86 866

15 826 26 707

Depreciações e amortizações -18 511 -15 900

Ganhos / (Perdas) em associadas -97 -19

Função financeira -15 447 -15 730

Resultados antes de impostos -18 230 -4 942

Imposto sobre o rendimento 2 776 799

Resultado líquido do período -15 454 -4 143

Atribuível a :

Detentores do capital da empresa-mãe -15 454 -4 143

Resultado por ação de operações continuadas - euros

    Básico (0,0294) (0,0092)

    Diluído (0,0226) (0,0092)
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

(Montantes expressos em milhares de euros) 

 

Ativo

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 69 518 73 726

Goodwill 232 620 231 905

Direito de uso 31 538 41 778

Ativos intangíveis 121 724 119 472

Partes de capital em empresas associadas 2 385 2 482

Ativos financeiros disponíveis para venda 119 122

Outros ativos não correntes 3 514 3 194

Ativos por impostos diferidos 33 584 28 813

Total do Ativo não corrente 495 003 501 493

Ativo corrente
Inventários 62 212 71 098
Clientes 115 621 136 343

Impostos a recuperar 11 892 7 012
Outros ativos correntes 33 262 40 162
Caixa e equivalentes de caixa 9 354 37 668

Total do ativo corrente 232 341 292 285

Total do ativo 727 344 793 778

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 180 135 180 135

Prémios de emissão de ações 431 431

Reservas 20 214 23 698

Resultados transitados -30 786 -26 644

Resultado líquido do período -15 454 -4 143

Total do capital próprio 154 540 173 478

PASSIVO

Passivo não corrente
Empréstimos 221 462 220 985

Financiamentos associados a ativos financeiros - 43 953

Passivos por impostos diferidos 47 670 46 680

Provisões 7 119 9 176

Benefícios concedidos a empregados 24 316 24 618

Outros passivos não correntes 58 40

Total do passivo não corrente 300 625 345 452

Passivo corrente

Empréstimos 102 921 110 066

Fornecedores 104 857 119 805

Impostos a pagar 31 011 21 600

Provisões 7 179 -

Outros passivos correntes 26 211 23 377

Total do passivo corrente 272 179 274 848

Total do capital próprio e passivo 727 344 793 778

31 DEZEMBRO 2020 31 DEZEMBRO 2019
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6. INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

ADVERTÊNCIA 

O documento contém informações e indicações futuras, baseadas na expetativa atual ou opiniões da 

gestão, que consideramos razoáveis. Os dados históricos não devem ser consideradas como 

indicações futuras e estão sujeitas a conjunto de fatores e incertezas que poderão ter reflexos nos 

resultados futuros. 

Embora as indicações reflitam as expetativas atuais, os investidores e analistas e, em geral, todos os 

utilizadores deste documento, são advertidos de que as indicações futuras estão sujeitas a variadas 

incertezas e riscos, muitos dos quais são difíceis de antecipar. Todos são advertidos a não dar uma 

importância inapropriada às informações e indicações futuras. Não assumimos nenhuma obrigação 

de atualizar qualquer informação ou indicação futura. 
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